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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa perbedaan dan persamaan penelitian 

terdahulu yang mendukung penelitian ini: 

1. Zabihollah Rezee, D. Larry Crumbley dan Robert C. Elmore (2004) 

 Penelitian Rezee et al., 2004 meneliti tentang Forensic Accounting   

Education: A Survey Academicians and Practitioners. Variabel yang 

digunakan adalah akuntansi forensik, akademisi dan praktisi. Hasil penelitian 

Rezee et al., 2004  menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi memiliki 

pandangan yang berbeda mengenai permintaan dan minat di bidang profesi 

akuntansi forensik, manfaat dari pendidikan dan praktik akuntansi forensik 

serta materi yang penting dalam kurikulum akuntansi forensik. Hanya sedikit 

akademisi yang yang menganggap bahwa permintaan akuntansi forensik pada 

ketiga bidang akan meningkat, sedangkan praktisi menganggap bahwa 

permintaan akuntansi forensik pada bidang penyelesaian kasus secara hukum 

dan saksi ahli akan jauh lebih meningkat dibandingkan pemeriksaan fraud. 

Namun kedua responden akademisi dan praktisi memiliki persamaan persepsi 

mengenai akuntansi forensik yang saat ini tidak cukup responsif terhadap 

tuntutan masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan akuntansi forensik.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rezee et al., 2004 terletak pada 

jenis penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif, variabel dependen 

praktisi dan akademisi serta variabel independen yang menggunakan 

akuntansi forensik dalam  pendidikan akuntansi. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Rezee et al., 2004 terletak pada teknik 

analisis penelitiannya 

2. G. Stevenson Smith dan D. Larry Crumbley (2009) 

Penelitian Smith & Crumbley (2009) meneliti tentang How Divergent are 

Pedagogical Views Toward the Fraud/Forensic Accounting Curriculum? 

Variabel yang digunakan adalah akuntansi forensik, akuntansi penipuan, 

pemeriksaan penipuan dan kurikulum akuntansi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kurikulum fraud dan akuntansi forensik merupakan dua 

bidang yang berbeda dalam akuntansi. Smith & Crumbley (2009) 

mengungkapkan bahwa wilayah diluar penipuan laporan keuangan seperti 

investigasi digital, kriminologi dan beberapa layanan seperti litigasi tidak 

termasuk dalam fraud atau kurikulum forensik. Sehingga akademisi perlu 

memahami bahwa ada perbedaan konseptual antara pemeriksaan fraud dan 

akuntansi forensik. Investigasi forensik lebih luas sehingga nantinya 

pengembang kurikulum perlu menentukan apakah mereka harus mendasarkan 

revisi kurikulum mereka pada model fraud, model forensik yang lebih luas, 

atau lebih memilih mengkombinasikan kedua pendekatan. Praktisi akuntansi 

sebaiknya  ikut mempertimbangkan kurikulum apa yang sebaiknya digunakan 

dalam dunia pendidikan, sehingga akan lebih memperjelas peran profesional 
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mereka dalam memberikan layanan kepada  klien di masa depan. Sebaliknya 

akademisi akuntansi juga harus mempertimbangkan implikasi revisi 

kurikulum yang akan diterapkan untuk kebutuhan  masa depan, terutama 

profesi akuntan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Smith & Crumbley (2009) terletak 

pada jenis penelitian  yang sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif 

serta menggunakan variabel dependen yaitu integrasi pendidikan akuntansi 

forensik dalam kurikulum dan variabel independen persepsi atau opini. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian. Penelitian Smith & 

Crumbley (2009) menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan variabel 

independen akuntansi forensik, akuntansi fraud dan pemeriksaan fraud 

sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kurikulum akuntansi. 

Penelitian  ini menggunakan variabel independen perbedaan persepsi 

akademisis dan praktisi, dan variabel dependen pengajaran akuntansi forensik 

dalam kurikulum perkuliahan strata satu. 

3. Mary-Jo Kranacher, Bonnie W. Morris, Timothy A. Pearson dan 

Richard A. Riley, Jr. (2008) 

Penelitian Kranacher et al., 2008 meneliti tentang A Model Curriculum for 

Education in Fraud and Forensic Accounting. Variabel independen yang 

digunakan adalah kecurangan dan akuntansi forensik. Sedangkan variabel 

dependen adalah model kurikulum untuk pendidikan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model kurikulum pendidikan akuntansi forensik dan 

fraud dikembangkan dalam tiga fase utama yaitu panel perencanaan untuk 
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memandu proyek dan memilih anggota kelompok teknis yang menguasai 

materi pelajaran, mengembangkan pedoman kurikulum, dan uji coba 

pedoman tersebut 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kranacher et al., 2008  terletak 

pada  variabel dependen yaitu integrasi pendidikan akuntansi forensik dalam 

kurikulum perkuliahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah jenis 

penelitian, dan variabel independen. Penelitian Kranacher et al., 2008  

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan variabel independen fraud 

dan akuntansi forensik. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif dengan variabel independen yang membedakan 

persepsi akademisi dan praktisi, sedangkan variabel dependen yang 

digunakan adalah pengajaran akuntansi forensik dalam kurikulum 

perkuliahan strata satu. 

4. Lester E. Heitger dan Dan L. Heitger (2008) 

Penelitian Heitger & Heitger, (2008) meneliti tentang Incorporating Forensic 

Accounting and Litigation Advisory Service Into the Classrom yang bertujuan 

untuk mengeksplorasi berbagai aspek menarik dari akuntansi forensik dan 

mengatasi permasalahan yang muncul dari pendidikan akuntansi forensik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik adalah segmen yang 

berkembang pesat dari praktik akuntansi, yang memberikan kesempatan karir 

menarik bagi mahasiswa. Sehingga perguruan tinggi sebaiknya  menyediakan 

lingkungan belajar yang efektif dalam memberikan pendidikan akuntansi 

forensik. Dalam akuntansi forensik dukungan litigasi dan ahli kesaksian 
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merupakan komponen utama dari praktek akuntansi forensik, dimana 

akuntansi forensik akan membahas pengetahuan dasar dan beragam 

keterampilan kepada mahasiswa.  

Persamaan penelitian ini dengan Heitger & Heitger, (2008) terletak pada 

variabel yang digunakan yaitu integrasi akuntansi forensik dan konsultasi jasa 

litigasi dalam pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada 

jenis penelitian dan variabel. Penelitian Heitger & Heitger, (2008) 

menggunakan penelitian kualitatif dengan variabel independen akuntansi 

forensik dan jasa konsultasi litigasi, sedangkan untuk variabel dependen yang 

digunakan adalah integrasi pendidikan dalam kurikulum perkuliahan. . 

Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan variabel independen yang membedakan persepsi akademisi dan 

praktisi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pengajaran 

akuntansi forensik dalam kurikulum perkuliahan strata satu. 

5. George E. Curtis(2008) 

 Curtis, (2008) meneliti tentang Legal and Regulatory Environments and 

Ethic: Essential Components of a fraud and Forensic Accounting 

Curriculum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud dan pendidikan 

akuntansi forensik harus dibagikan dengan porsi yang signifikan  dalam 

kurikulum perkuliahan. Seperti menerapkan dua mata kuliah dalam semester 

yang berbeda yaitu akuntansi forensik dan litigasi yang berisi materi 

kriminologi, pendidikan hukum pidana, kejahatan kerah putih, kejahatan 

ekonomi yang benar-benar terpisah dari kursus hukum bisnis atau lingkungan 
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hukum bisnis, serta etika yang harus diajarkan sebagai fitur tata kelola 

perusahaan dan kode perilaku etis dalam kursus hukum pidana. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Curtis, (2008) terletak pada 

variabel yang digunakan yaitu integrasi akuntansi forensik dalam kurikulum 

perkuliahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian 

dan variabel yang digunakan. Penelitian Curtis, (2008) menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan variabel independen yang digunakan adalah  

hukum, peraturan lingkungan dan etika. Sedangkan variabel dependen adalah 

komponen dari fraud dan akuntansi forensik dalam kurikulum perkuliahan. 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitaif dengan variabel independen persepsi akademisi dan praktisi 

sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pengajaran akuntansi 

forensik dalam kurikulum perkuliahan strata satu. 

6. Mike Seda dan Bonita K. Peterson Kramer (2008) 

Seda & Kramer (2008) meneliti tentang The Emergence of Forensic 

Accounting Program in Higher Education. Variabel yang digunakan antara 

lain: program akuntansi forensik dan pendidikan perguruan tinggi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa saat ini beberapa universitas telah 

menawarkan program sertifikasi, pendidikan akuntansi forensik baik di 

tingkat sarjana maupun pascasarjana  sebagai matakuliah pilihan maupun 

peminatan dalam jurusan akuntansi. Dalam penelitian ini, peneliti telah 

memeriksa jenis dan lokasi program yang ditawarkan, beserta hambatan yang 

terjadi dalam pengintegrasian akuntansi forensik, apa saja yang akan 
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menghambat universitas lain dalam menawarkan program yang serupa. 

Hambatan tersebut berasal dsari karakteristik masing-masing fakultas, 

administrasi, dan struktur kurikulum dalam universitas yang berbeda serta 

kurangnya waktu yang cukup dalam mempelajari tentang akuntansi forensik. 

Sehingga mahasiswa perlu mencari informasi sendiri mengenai bidang 

tersebut. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Seda & Kramer, (2008) terletak 

pada variabel yang digunakan yaitu pendidikan akuntansi forensik dalam 

perguruan tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jenis 

penelitian dan variabel yang digunakan. Seda & Kramer, (2008) 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, variabel independen akuntansi 

forensik. Sedangkan variabel dependen adalah program pendidikan di 

perguruan tinggi. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan variabel independen yang digunakan adalah persepsi 

akademisi dan praktisi sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah 

pengajaran pendidikan akuntansi forensik dalam kurikulum perkuliahan. 

7. Iprianto (2009) 

Iprianto (2009) meneliti tentang persepsi akademisi dan praktisi akuntansi 

terhadap keahlian akuntan forensik. Variabel yang digunakan adalah 

akuntansi forensik, analisis deduktif, berpikir kritis, pemecahan masalah yang 

tidak terstruktur, fleksibilitas penyelidikan, keahlian analitik, komunikasi 

lisan, komunikasi tertulis, pengetahuan tentang hukum dan ketenangan. Hasil 

penelitian Iprianto (2009) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan 
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pemahaman antara akademisi dan praktisi terhadap kemampuan analisis 

deduktif, kemampuan analitik, kemampuan pengetahuan tentang hukum dan 

kemampuan bersikap tenang adalah sama. Namun ada beberapa perbedaan 

persepsi dalam kemampuan berfikir kritis, memecahkan masalah tidak 

terstruktur, fleksibilitas penyelidikan dan kemampuan  berkomunikasi lisan 

antara akademisi dan praktisi. Hal tersebut  disebabkan karena adanya 

perbedaan tingkat pendidikan dan lingkungan kerja antara masing-masing 

responden, yang menimbulkan perbedaan tingkat pengetahuan dan 

pemahaman antara akademisi dan praktisi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Iprianto (2009) terletak pada 

variabel independen yang membedakan persepsi antara akademisi dan 

praktisi serta jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kuantitatif 

dengan sumber data primer berupa kuesioner. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Iprianto (2009) terletak pada variabel 

dependen yang digunakan yaitu pengajaran akuntansi forensik, sedangkan 

penelitian Iprianto (2009) menggunakan keahlian akuntan forensik. 

8. Gusnardi (2012) 

Gusnardi (2012) meneliti tentang Peran Accounting Forensik dalam 

Pencegahan Fraud. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

akuntansi forensik, investigatif dan fraud. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa pencegahan tindakan fraud dapat dilakukan dengan memahami resiko 

yang ada, mengamati tren yang marak dilakukan, menaati peraturan yang 

berlaku dan mencari hal-hal yang potensial menimbulkan tindakan fraud. 
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Dalam organisasi atau industri fraud muncul akibat kurang atau lemahnya 

audit dan pengendalian internal. Selain itu  Gusnardi (2012) mengungkapkan 

bahwa akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan 

sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur 

audit forensik dan audit investigatif yang bersifat litigation suport. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Gusnardi (2012), terletak pada 

variabel independennya yaitu akuntansi forensik. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Gusnardi (2012) terletak pada jenis 

penelitian, peneliti menggunakan penelian kuantitatif dengan sumber data 

primer sedangkan Gusnardi (2012) menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Persepsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) persepsi merupakan tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, atau sebuah proses dalam diri seseorang 

untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Robbins & Judge (2008) 

mendefinisikan persepsi sebagai  proses dimana individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti bagi 

lingkungan mereka. Sedangkan Robbins (2006) sendiri mengartikan persepsi 

sebagai proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan 

indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.  

Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai gambaran tentang suatu objek yang 

menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. Persepsi sangat tergantung 

pada faktor-faktor, antara lain individu yang membuat persepsi, situasi yang 
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terjadi pada saat persepsi itu dirumuskan, serta gangguan-gangguan yang 

mempengaruhi dalam proses pembentukan persepsi (target). (Tampubolon, 2012) 

Lebih lanjut Tampubolon (2012) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang ada 

dalam persepsi yaitu: 

1. Faktor individu 

Individu dalam membuat suatu persepsi akan dilatar belakangi oleh : 

kemampuan individu untuk mempelajari sesuatu (attitude), motivasi individu 

untuk membuat persepsi tentang sesuatu tersebut, kepentingan individu 

terhadap sesuatu yang dipersiapkan, pengalaman individu dalam menyusun 

persepsi, dan harapan individu dalam menentukan persepsi tersebut. 

2. Faktor situasi  

Situasi dalam menyusun suatu persepsi ditentukan oleh : momen yang tepat, 

bangunan atau struktur dari objek yang dipersepsikan dan kebiasaan yang 

berlaku dalam sosial masyarakat dalam merumuskan persepsi.  

2.2.2 Akademisi 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) akademisi adalah seseorang yang 

memiliki pendidikan tinggi dan masuk dalam anggota akdemi. Sehingga dapat 

diartikan akademisi adalah seseorang  yang bergelut dalam suatu bidang keahlian 

namun lebih banyak berorientasi pada dunia pendidikan seperti guru, dosen, 

instruktur dan sejenisnya. Peran dari seorang akademisi sangat diperlukan sebagai 

perantara penyampaian ilmu kepada pelajar, agar dapat berkembang melalui 

kecerdasan yang dimilikinya dan membentuk kepribadian yang akan mereka 

gunakan sebagai bekal saat terjun langsung ke lingkungan masyarakat.  
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2.2.3 Praktisi 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) praktisi adalah seorang 

pelaksana, dimana dia termasuk orang yang bekerja sebagai pebisnis. Seorang 

praktisi dapat diartikan sebagai seseorang yang memenuhi syarat atau terdaftar 

untuk berlatih pekerjaan, profesi, atau agama tertentu. Praktisi biasanya 

mengkhususkan diri di daerah tertentu agar praktisi dapat disebut sebagai spesialis 

atau praktisi yang maju.  

Dalam penelitian Rezee, et al., (2004) praktisi berpendapat bahwa  akan ada 

pertumbuhan yang lebih tinggi di bidang praktik akuntansi forensik seperti 

dukungan litigasi dan saksi ahli yang akan memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan akuntansi forensik. 

Praktisi yang dipilih dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja sebagai 

akuntan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

no. 17/PMK.01/2008 tentang IAI, akuntan publik adalah akuntan yang telah 

memperoleh ijin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagimana yang diatur 

dalam Keputusan Mentri Keuangan. 

2.2.4 Akuntansi Forensik 

Menurut Tuanakotta (2010: 4) akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin 

akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk 

penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun 

privat. Dalam penelitian Rezaee, et al., (2004) akuntansi forensik dapat diartikan 

sebagai praktik pengumpulan data yang ketat dan analisis dibidang dukungan 

litigasi, konsultasi, pakar kesaksian dan penipuan. Curtis, (2008) mengungkapkan 
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bahwa akuntansi forensik merupakan aplikasi dari tugas akuntansi untuk 

pembuktian melalui aksi pengidentifikasian, merekam, menetapkan, pengadilan, 

pemilahan, pelaporan dan verifikasi data keuangan masa lalu atau kegiatan 

akuntansi lainnya untuk menyelesaikan sengketa hukum. Menurut Heitger & 

Heitger, (2008) akuntansi forensik mencakup deteksi penipuan dan pencegahan, 

dukungan litigasi dan saksi ahli serta layanan investigasi lainnya. Sedangkan 

menurut Crumbley dalam Tuanakotta (2010: 5) akuntansi forensik merupakan 

akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji  dalam 

kancah perseteruan selama proses pengadilan maupun peninjauan yudisial 

termasuk tinjauan administratif. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan 

penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti luas termasuk auditing  pada masalah 

hukum, yang mengumpulkan data, menganalisis bidang dukungan litigasi, 

konsultasi pakar kesaksian,  penipuan, pendeteksian dan pencegahan penipuan, 

serta  layanan investigasi lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah 

hukum baik di dalam maupun diluar  pengadilan, di sektor publik maupun privat. 

Menurut Tuanakotta (2010: 18) Akuntansi forensik merupakan gabungan dari tiga 

bidang ilmu yaitu akuntansi, audit dan hukum. Bidang akuntansi sendiri berkaitan 

dengan kegiatan menghitung besarnya harta yang diperebutkan dalam 

persidangan. Sedangkan untuk bidang Audit digunakan sebagai salah satu 

pendukung dalam menanggapi temuan, tuduhan dan keluhan berkaitan dengan 

masalah hukum dan akuntansi yang dipersoalkan baik di dalam maupun diluar 

pengadilan. Sementara bidang hukum sangat erat kaitannya dengan standar 
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akuntansi dan undang-undang dalam suatu negara,yang merugikan dan melawan 

hukum yang berlaku. 

 

Sumber : Tuanakotta T. M., Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, (2010: 19) 

 

Gambar 2.1 

Diagram Akuntansi Forensik 

 

Seorang akuntan forensik sangat dibutuhkan sebagai saksi ahli yang memiliki 

pengetahuan khusus dalam persidangan. Auditor forensik adalah salah satu orang 

yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan yang dapat memberikan 

keterangan terkait arah aliran korupsi, modus yang digunakan, siapa pelaku 

korupsi dan hasil yang lebih terperinci dari proses audit forensik. Kranacher et al., 

2008 menjelaskan bahwa fraud dan akuntansi forensik merupakan area yang 

berkembang spesialis untuk akuntan profesional dan profesi lainnya dalam bidang 

hukum,  kriminologi, sosiologi, psikologi, kecerdasan, komputer forensik dan 

ilmu forensik lainnya. 

Audit 

Hukum 

Akuntansi 
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Tabel 2.1 

Diagram Akuntansi Forensik-Tipikor 

 

Jenis 

Penugasan 

 Akuntansi Forensik 

Fraud Audit   

Proaktif Investigatif 

Sumber 

Informasi 

Risk 

Asessment 

Temuan audit 

Tuduhan 

Keluhan 

Tip 

Temuan audit 

Output 

Indikasi 

potensi 

kecurangan 

Indikasi awal 

adanya fraud 

Bukti 

ada/tidaknya 

pelanggaran 

Sumber : Theodorus M. Tuanakotta (2010: 20) 

Diagram diatas menunjukkan bahwa auditor akan melakukan tindakan proaktif 

untuk melihat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, terutama berkaitan 

dengan perlindungan aset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan suatu 

perusahaan atau instansi  untuk mendeteksi adanya fraud. Apabila seorang auditor 

menemukan indikasi adanya temuan audit, tuduhan, keluhan dan tip dari pihak 

lain yang mengarah pada fraud. Maka auditor sebaiknya melakukan audit 

investigatif yang didasarkan pada bukti, apakah ada atau tidak pelanggaran yang 

telah dilakukan, bila ternyata terbukti adanya tindak kejahatan fraud, maka tahap 

selanjutnya perlu dilakukan audit forensik. Dimana nantinya proses audit forensik 

yang akan mengungkap bagaimana pelaku kejahan fraud melakukan aksinya, 

menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan dari kejahan fraud tersebut dan 

peraturan serta hukum apa saja yang telah dilanggar oleh pelaku. 

Ada sedikit perbedaan antara audit investigatif dan akuntansi forensik bila di 

tinjau dari latar belakang dilakukannya proses pemeriksaan. Audit investigatif 

dilakukan bila terjadi indikasi bahwa seseorang, instansi pemerintah maupun 
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swasta dicurigai melakukan tindakan fraud. Sedangkan audit forensik dilakukan 

saat kasus fraud tersebut sudah terjadi, sehingga perlu dilakukan penyelidikan 

mengapa dan bagaimana fraud tersebut bisa terjadi, peraturan apa saja yang telah 

dilanggar dan berapa besar kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut. 

Howard R. David dalam Tuanakotta T. M., (2010: 99-104) memberikan lima 

nasihat kepada auditor forensik pemula berkaitan dengan investigasi terhadap 

adanya fraud, yaitu sebagai berikut: 

1. Tidak hanya melakukan pengumpulan fakta dan data yang berlebihan sceara 

prematur tapi juga mengidentifikasi siapa yang mempunyai potensi untuk 

menjadi pelaku tindakan fraud. 

2. Fraud auditor  harus mampu membuktikan niat pelaku dalam melakukan 

kecurangan di pengadilan. 

3. Seorang fraud auditor harus berfikir kreatif seperti pelaku fraud, yang sulit 

untuk ditebak.  

4. Auditor harus memahami bahwa banyak fraud dilakukan dalam 

persekongkolan.  

5. Auditor harus memastikan apakah kecurangan dilakukan di dalam atau di luar 

pembukuan 

Akuntansi forensik sendiri bermula dari adanya penyelesaian dalam menentukan 

pembagian warisan atau menghadapi motif pembunuhan di Amerika Serikat dan 

berkembang hingga sekarang (Tuanakotta T. M., 2010: 12). Sedangkan di 

Indonesia Akuntansi forensik mulai diterapkan oleh Pricewaterhouse Copers 

(PwC) sejak adanya kasus Bank Bali tahun 2005. Ada beberapa perbedaan terkait 
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perkembangan  akuntansi forensik di Amerika dan di Indonesia, hal tersebut 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Perkembangan Akuntansi Forensik di Negara Amerika dan Indonesia 

 

Keterangan Amerika Indonesia 

Kasus Fraud yang ditangani 

oleh auditor forensik 

Xerox (2000), Enron 

(2001), Kmart, 

WorldCom, Qwest 

Communication, 

Adelphia 

Communication, Tyco, 

Duke Energy (2002) dan 

lainnya 

Bank Bali, Bank BNI 

(2005),  Bank Century 

(2009) 

Lembaga sertifikasi akuntan 

forensik 

American Institute of 

Certified Public 

Accountants 

Lembaga Sertifikasi 

Profesi Auditor 

Forensik (2011) 

Organisasi profesi akuntan 

forensik 

Association of Certified 

Fraud Examiners (1988) 

Asosiasi Auditor 

Forensik Indonesia 

(2013) 

Sumber : Tuanakotta T. M., Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, (2010) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan akuntansi forensik di 

Indonesia relatif masih lambat, dan belum bisa membantu dalam menangani 

berbagai kasus kecurangan yang merugikan berbagai macam instansi, terutama 

kerugian bagi negara. Sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, 

terutama melalui dunia pendidikan agar masyarakat semakin sadar bahwa 

kejahatan fraud sangat merugikan dan harus ditangani secara serius.   

Dalam penelitiannya Rezaee, et al., (2004) mengungkapkan bahwa pendidikan 

akuntansi forensik dianggap sebagai sesuatu yang relevan dan bermanfaat bagi 

mahasiswa akuntansi, masyarakat bisnis, profesi akuntansi dan pendidikan 

akuntansi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kurikulum akuntansi saat ini 

yang tidak cukup responsif terhadap tuntutan masyarakat dalam pendidikan dan 
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pelatihan akuntansi, sehingga perlu untuk memasukkan cakupan akuntansi 

forensik dalam kurikulumnya.  

Disisi lain Rezaee, et al., (2004) menyatakan bahwa tingginya tingkat kecurangan 

laporan keungan saat ini membuat perguruan tinggi harus mendorong dan 

menyarankan mahasiswanya untuk berkarir dalam bidang akuntansi forensik. 

Karena banyaknya kesempatan kerja dalam bidang tersebut akan membuat 

mahasiswa semakin tertarik untuk mengambil peminatan dalam bidang akuntansi 

forensik termasuk pemeriksaan keuangan.  

Berkaitan dengan hal tersebut akuntansi forensik perlu untuk diterapkan dalam 

kurikulum pendidikan, karena dengan adanya akuntansi forensik akan memenuhi 

permintaan masyarakat untuk mendapatkan pelaporan keuangan yang berkualitas. 

Melalui pelaporan keuangan yang berkualitas tersebut perusahaan atau instansi 

terkait dapat membuktikan bahwa mereka telah menerapkan tatakelola perusahaan 

yang bertanggung jawab, sehingga alumni perguruan tinggi yang memiliki 

pendidikan akuntansi forensik akan semakin dibutuhkan di masyarakat. Berkaitan 

dengan hal tersebut perguruan tinggi sebaiknya mempersiapkan alumni perguruan 

tingginya untuk ikut terlibat dalam pemeriksaan fraud, konsultasi litigasi dan 

kesaksian ahli.  

Beberapa materi berkaitan dengan akuntansi, audit dan hukum dirasa penting 

untuk dipelajari mahasiswa, seperti : 

1. Karir dan standar profesi dlam bidang akuntansi forensik 

2. Organisasi profesi yang mensponsori akuntansi forensik 

3. Dasar dan unsur fraud 
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4. Teori dan metodologi pemeriksaan fraud 

5. Kriteria, pendidikan, kontrol dan pelatihan audit anti fraud 

6. Kejahatan kerah putih dan kejahatan ekonomi 

7. Investigasi penipuan, penyuapan dan korupsi 

8. Kecurangan laporan keuangan 

9. Teknik dalam mencari aset tersembunyi 

10. Prosedur review analitis 

11. Melakukan penyelidikan dan evaluasi pengadilan internal 

12. Tanda-tanda kecurangan di lingkungan bisnis 

13. Program pendeteksian dan pencegahan fraud 

14. Pengetahuan tentang sistem dan unsur fraud dalam hukum 

15. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

16. Keterampilan wawancara dalam aspek hukum 

17. Teknik konsultasi litigasi 

18. Teknik sebagai saksi ahli 

19. Cyber dan kecurangan software 

20. Keamanan dan privasi serta teknik mengontrol tindakan 

Melalui mekanisme pengajaran akuntansi forensik yang baik mahasiswa 

diharapkan  dapat memiliki daya tangkap dan pemahaman tentang ilmu dan 

penerapan materi yang diajarkan. Ada beberapa media yang dapat dipilih sesuai 

dengan kebutuhan, seperti meminta mahasiswa untuk membaca dan meresum 

buku pelajaran, melakukan penelitian, melihat video, menyelesaikan kasus cerita, 

mengadakan kuliah tamu/kuliah umum dan mengajak mahasiswa untuk terjun 
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langsung ke lapangan seperti berkunjung ke organisasi profesional seperti BPK, 

KPK dan KAP maupun LSM.  

2.2.5 Fraud 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), menggambarkan bahwa 

fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja 

untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan yang salah 

terhadap pihak lain. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang dari dalam 

maupun diluar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pibadi ataupun 

kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. 

(Sumber: www.acfe.com) 

 

Sumber: www.acfe.com 

Gambar 2.2 

Fraud Tree 
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Lebih lanjut Association of Certified Fraud Examiner dalam Wilopo (2013: 257) 

menggambarkan kecurangan (Occupational fraud) atau kejahatan kerah putih 

dalam bentuk diagram yang lazim disebut  dengan pohon kejahatan kerah putih 

(kecurangan). Dalam fraud tree digambarkan bahwa kejahatan kerah putih dibagi 

menjadi tiga kelompok yaitu: 

1. Korupsi (Corruption), yaitu skema kejahatan kerah putih, dimana seorang 

karyawan secara tidak benar menggunakan pengaruhnya di dalam transaksi 

bisnis dengan cara yang melanggar tugasnya kepada atasannya yang secara 

langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat. 

2. Penyalahgunaan Kekayaan (asset misappropriation), yaitu skema kejahatan 

kerah putih, dimana seorang karyawan mencuri atau secara tidak benar 

menggunakan kekayaan atau sumber daya organisasi. 

3. Kecurangan Laporan Keuangan (financial statement fraud), yaitu skema 

kejahatan kerah putih, dimana seorang karyawan secara sengaja menimbulkan 

salah saji atau menghilangkan informasi yang material di dalam laporan 

keuangan organisasi.  

Donald R. Cressy dalam Tuanakotta T. M., (2010: 207-213) menjelaskan bahwa 

sesorang melakukan kejahatan kerah putih karena adanya : 

1. Tekanan (Pessure) 

Tekanan yang menghimpit seseorang untuk melakukan tindak kecurangan, 

dimana individu tersebut tidak dapat berbagi masalah keuangannya dengan 

orang lain sehingga menyebabkan penggelapan keuangan perusahaan dan 

berbagai macam tindakan fraud. 
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2. Peluang (Opportunity) 

Donald R. Cressy dalam Tuanakotta T. M., (2010 : 211) berpendapat bahwa 

terdapat dua komponen dalam persepsi yaitu general information dan 

technical skill. General information merupakan pengetahuan bahwa 

kedudukan yang mengandung kepercayaan, dapat dilanggar tanpa 

konsekuensi. Seperti pengalaman seseorang yang melakukan fraud tetapi 

tidak ketahuan, tidak diberi hukum maupun sanksi lainnya. Sedangkan 

technical skill merupakan keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kejahatan tersebut. Seperti karyawan yang bertugas menangani 

rekening koran disuatu bank  mencuri dana dari nasabahnya yang jarang 

melakukan transaksi. 

3. Pembenaran (Rationalization) 

Pembenaran merupakan bagian dari maotivasi seseorang dalam melakukan 

kejahatan, dima individu tersebut dapat mencerna perilakunya yang melawan 

hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang 

dipercaya. Seperti seorang kasir yang mengambil uang perusahaan dan 

meyakinkan dia bahwa dia akan mengembalikannya suatu saat nanti. 

2.2.6 Hubungan Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Akuntansi 

Forensik  

Menurut Buckhoff dan Schrader (2000) rata-rata perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan mata kuliah akuntansi forensik menganggap bahwa akuntansi 

forensik penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, selain 

itu para pengajar bidang audit sepakat bahwa perguruan tinggi akan semakin 
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memerlukan pendidikan akuntansi forensik dalam kurikulumnya.  Bila ditinjau 

dari sisi mahasiswa menurut Rezaee, et al., (2004) para mahasiswa percaya bahwa 

akuntansi forensik merupakan sebuah peluang karir yang layak bagi mereka, 

namun bidang ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari pihak akademisi 

maupun perguruan tinggi. Selanjutnya Buckhoff dan Schrader (2000 : 135) juga 

mengungkapkan  bahwa nantinya kursus akuntansi forensik dalam kurikulum 

akuntansi akan sangat menguntungkan  bagin tiga steakholder utama dalam 

pendidikan akademik, yaitu lembaga akuntansi, mahasiswa dan pengusaha lulusan 

akuntansi 

Berkaitan dengan hal tersebut National Institute of Justice (2005) telah menyusun 

sebuah pedoman kurikulum untuk pendidikan akuntansi forensik dan pelatihan 

tentang fraud untuk membantu lembaga akademik, organisasi pemerintah dan 

swasta, praktisi, fakultas, dan mahasiswa untuk dapat mendalami ilmu akuntansi 

forensik yang nantinya dapat digunakan sebagai pencegah terjadinya fraud.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

Persepsi 

Akademisi 

Pengajaran akuntansi forensik dalam Kurikulum 

Perkuliahan (Strata 1) 

Persepsi 

Praktisi 

Uji Beda 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model penelitiannya, hipotesis yang dapat dikemukakan 

pada penelitian ini adalah: 

H1: Tidak terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas 

permintaan akuntansi forensik pada bidang penyelesaian kasus secara hukum, 

saksi ahli dan pemeriksa fraud. 

H2: Terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi mengenai 

akuntansi forensik. 

H3: Terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas manfaat yang 

akan dirasakan dari pendidikan dan praktik akuntansi forensik. 

H4: Terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas materi yang 

penting dalam kurikulum akuntansi forensik. 

H5: Terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas mekanisme 

pengajaran akuntansi forensik.  


